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la concursul organizat în data de 10.02.2020 

– proba scrisă – 
 

1. Documentelepe care o întreprindere de transport rutier în cont propriu/un operator de 

transport rutier de marfă trebuie să le depună/transmită la Autoritatea Rutieră Română - 

A.R.R., în vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase sunt următoarele: 

- dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de 

siguranţă; (5puncte) 

- certificatul   de   agreare   eliberat   de   Regia   Autonomă   "Registrul   Auto   Român",   

pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat; (5puncte) 

- certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase 

care vor fi transportate; (5puncte)  

- autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru 

vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7; (5puncte) 

- certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul 

recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase. (5puncte) 

Total = 25 puncte 

2. Autorizarea şcoliilor de conducători auto pentru categoria B, se face de către Autoritatea 

Rutieră Română - A.R.R. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii referitoare la: 

      - onorabilitate (3 puncte); 

      - bază materială (3 puncte); 

      - competenţă profesională (3 puncte). 

Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă solicitantul face dovada că persoana 

care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto (2 puncte), şi care 

reprezintă şcoala în relaţia cu autorităţile (2 puncte),  şi alte terţe persoane (2 puncte),: 

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni care o fac incompatibilă cu această activitate (3 

puncte),; 

- nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (2 puncte); o 

persoană fizică este declarată inaptă pentru a conduce activitatea dacă a îndeplinit această 

funcţie la o scoală de conducători auto căreia i-a fost retrasă autorizaţia (3 puncte),. 

- şcoala de conducători auto nu a avut autorizaţia retrasă în ultimul an (2 puncte). 

     Total = 25 puncte 



3. Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care 

exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager 

de transport(3 puncte), titular al certificatului de competenţă profesională(3 puncte), care 

îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie(3 puncte)  şi care: 

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii(3 puncte); 

b) este angajat(2 puncte), director(2 puncte), proprietar sau acţionar al întreprinderii           

(2 puncte)  ori administrează întreprinderea(2 puncte)  sau, în cazul întreprinderii autorizate 

ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă(2 puncte); 

c) este rezident în Uniunea Europeană(3 puncte). 

 

Total = 25 puncte 

 

 4. Termenii si expresiile enumerate au urmatoarele semnificatii: 

“contract de închiriere de vehicule rutiere”- contract încheiat în formă autentică (1 punct), 

prin care un locator, persoană fizică(1 punct) sau juridică(1 punct), transmite, contra cost(1 

punct), dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule(1 

punct), fără conducător auto(1 punct), către o altă persoană fizică sau juridică, numită 

locatar(1 punct); 

“document de transport” - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată 

durata derulării transportului(1 punct), având înscrise date privind întreprinderea care 

efectuează transportul(1 punct), expeditorul(1 punct), beneficiarul transportului(1 punct), 

mărfurile sau persoanele transportate(1 punct), după caz, şi care trebuie să facă posibilă 

stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat(1 punct); 

“autogară” - spaţiu special delimitat(1 punct), amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi 

sosirea autobuzelor(1 punct), inclusiv a celor aflate în tranzit(1 punct), asigurând urcarea sau 

coborârea persoanelor(1 punct), precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru 

persoanele aflate în aşteptare(1 punct); 

“traseu” - parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare şi capătul de 

traseu de destinaţie(1 punct), pe care se efectuează servicii regulate (1 punct) sau servicii 

regulate speciale (1 punct). În funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul 

dintre acestea, traseele pot fi judeţene(1 punct), interjudeţene(1 punct) şi internaţionale (1 

punct); traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul 

rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale (1punct); 

 

Total = 25 puncte 

 


